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ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 บ้านปากดงจัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2514   โดยอพยพมาจากบ้านน้้าปึง เขตน้้าท่วมหรือพ้ืนที่จากการสร้าง
เขื่อนสิริกิติ์ในปัจจุบัน บ้านปากดง สาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะว่า เมื่อประมาณ 36 ปีเศษ  นายผาย   ใจหล้า  
ผู้ใหญ่บ้านได้น้าชาวบ้านอพยพจากพ้ืนที่เขื่อนสิริกิติ์มาอยู่ในเขตปุาดงไม้นานาชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึง
เรียกชื่อว่า  บ้านปากดง  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันพ้ืนที่อยู่ติดกับปุาสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางนิคม ฯลฯ  ได้จัดที่
อยู่อาศัยและที่ท้ากินให้กับทุกครัวเรือนๆละ 15 ไร่  มีจ้านวน 120 ครัวเรือน โดยแยกเป็น 3 ผัง ผังละ 40 
ครัวเรือน  มี  นายพูน   ปินเตป  เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านใหม่ชื่อ  นายประสิทธิ์  
จันทร์ยี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้านปากดง  หมู่ที่  1  มีพ้ืนที่  2,149  ไร่  เป็นที่อยู่อาศัย  334  ไร่  ที่ท้ากิน  1,815  ไร่ 

อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปุาสงวนแห่งชาติ 
     ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่  5  ต้าบลจริม 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่  11 ต้าบลจริม 
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่  6  ต้าบลจริม 

จ านวนครัวเรือน     268    ครัวเรือน 
ประชากร 968    คน   
 ชาย 493 คน 
 หญิง 475 คน  
ข้อมูล :  จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบา้น  ที่ว่าการอ าเภอ 
           ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    ณ  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 

ด้านการประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ของราษฎร  รับจ้างทั่วไปในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่   
อาชีพรอง  ท้านา – ท้าไร่  
อาชีพเสริม  เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  สุกร และไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในหมู่บ้าน  47,527.36 บาท/คน/ปี 

จุดเด่น/จุดขาย (อัตลักษณ์)  ของหมู่บ้าน 
 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นในหมู่บ้าน/ ชุมชน เป็นสินค้า OTOP ระดับ  3 ดาว 

วัฒนธรรมประเพณ ี
1.  ประเพณีท้าบุญวันปีใหม่ 
2.  ประเพณีลอยกระทง 
3.  ประเพณีตานก๋วยสลาก 
4.  ประเพณีผีตลก 
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5.  ประเพณีร้องเบิก  (มีที่เดียวในจังหวัดอุตรดิตถ์) 
6.  ประเพณีรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ 
7 ประเพณีสงน้้า พระธาตุ ปสาโท 

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
 1.  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  5   

2.  วัดน้้าปึง 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 1.  นายประสิทธิ์   จันทร์ยี      ประธานกรรมการ 
 2.  นายสังวาล   เต็มรินทร์  กม.ด้านอ านวยการ 
  3.  นางรวย   โสภาใจ  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
 4.  นางน้ าเพชร   พุธโธ  กม.ด้านการปกครองและรักษาความสงบฯ 
  5.  นายช่วย    หล้าแดง  กม.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
 6.  นายก าปั่น    เถื่อนเอี่ยม กม.ด้านเสริมเศรษฐกิจ 
 7. นายบุญส่ง    เถื่อนเอี่ยม กม.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
 8. นางเล็ก    ทองกา  กม.ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 9. นายเหล่ง    ตาวงษ ์  กม.ด้านบริการ 
 
คณะกรรมการแกนน าในการขับเคลื่อนและด าเนินงานเพ่ือทบทวน  ปรับปรงุ  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.  นายประสิทธิ์   จันทร์ยี   ต้าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ 
 2.  นางรวย    โสภาใจ   ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ 
 3.  นางน้้าเพชร   พุธโท   ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ 

4.  นายชม  โสภาใจ   ต้าแหน่ง  ประธานประชาคมหมู่ที่  ๑ 
5.  นายบุญส่ง  เถื่อนเอ่ียม  ต้าแหน่ง  ประธาน  อสม.  หมู่ที่  ๑ 
6.  นายจ้านงค์  มณีจร            ต้าแหน่ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑                                  
7.  นายขุน                  เทพนะ   ต้าแหน่ง  รองประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑                                  

มีหน้าที่ 
  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนให้เป็น
ปัจจุบัน 

ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1.  นายผาย ใจหล้า  บ้านเลขท่ี  2 มีความรู้ด้าน  หมอท้าขวัญ 
 2.  นายโต เป็งหล้า  บ้านเลขท่ี  102 มีความรู้ด้าน  หมอท้าขวัญ 
 3.  นายชม โสภาใจ  บ้านเลขท่ี  6     มีความรู้ด้าน  หมอท้าขวัญ 
 4.  นายเวช โนจักร  บ้านเลขท่ี  28 มีความรู้ด้าน  ซอ-ซึง 
 5.  นายกิจจ้านง ธรรมใจ  บ้านเลขท่ี  3 มีความรู้ด้าน  ซอ- ซึง 
 6.  นายหมวด มีล้อม  บ้านเลขท่ี  102/2 มีความรู้ด้าน  หมอเสดาะเคราะห์ 
 7.  นายเสรี ทองกา  บ้านเลขท่ี  40/1 มีความรู้ด้าน  การรักษาโรคสัตว์ (อปร.) 
 8.  นายสังเวียน จาทะ  บ้านเลขที่  122   มีความรู้ด้าน  การท้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 
 9.  นายอยู่ พรมเสน  บ้านเลขที่  20/1   มีความรู้ด้าน  การถักไม้กวาดตองกง 
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กลุ่มองค์กร  แกนน าในหมู่บ้าน (ผู้น าชุมชน สตรีแม่บ้าน อสม.) 

ล าดับ ชื่อกลุ่ม/มวลชน ประธาน จ านวน
สมาชิก 

หมายเหตุ 

1 กองทุนหมู่บ้านบ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายจ้านง  มณีจร 8  
2 กลุ่มออมทรัพย์ บ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายประสิทธิ์  จันทร์ยี 8  
3 กลุ่มเงินสัจจะบ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายสังเวียน   จาทะ 6  
4 กลุ่มแม่บ้านบ้านปากดง หมู่ที่ 1 นางรวย   โสภาใจ 8  
5 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายจ้านงค์  มณีจร 12  
6 กลุ่ม อสม.บ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายบุญส่ง เถื่อนเอ่ียม 23  

7 
กลุ่มศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ 
บ้านปากดง หมู่ที่ 1 

นายสังเวียน   จาทะ 6 
 

8 
กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร  
(มะม่วงหิมพานต์)  บ้านปากดง   

นายพุทธ  ผมปัน 6 
 

9 กลุ่มกองทุนพืชไร่บ้านปากดง หมู่ที่ 1 นางสาวรัชนี  อ่วมบุญมี 11  
10 กลุ่มกองทุนเข้มแข็ง (ปุ๋ย)บ้านปากดง หมู่ที่ 1 นายจ้านงค์   มณีจร 8  
11 กรรมการหมู่บ้านบ้านปากดงหมู่ที่ 1 นายประสิทธิ์  จันทร์ยี 10  
12 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปากดง นายรวม  กลับศร 10  

 
 
รายชื่อคุ้มในหมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อคุ้ม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. คุ้มสามัคคี นายดวด  โสภาใจ ประธาน  
2. คุ้มลั่นทม นายขุน  เทพนะ ประธาน  
3. คุ้มเจริญทรัพย์ นางราตรี  ขันทะจุ่ม ประธาน  
4. คุ้มตะขบหวาน นางเล็ก  ทองกา ประธาน  
5. คุ้มที่  5 นายสายันต์  บุตรจันทร์ ประธาน  
6. คุ้มที่  6 นายจ้าลอง  มณีจร ประธาน  
7. คุ้มเฟ่ืองฟูา นางยิ้ม  โสภาใจ ประธาน  
8. คุ้มชายเขา นายรวม  กลับศร ประธาน  
9. คุ้มที่  9 นายผิน  ชัยทอง ประธาน  
10. คุ้มร่วมใจพัฒนา นายสนั่น  สารศิริ ประธาน  
11. คุ้มที่  11 นายบุญส่ง  เถื่อนเอ่ืยม ประธาน  
12. คุ้มที่  12 นายสมศักดิ์  มณีจร ประธาน  
13. คุ้มที่  13 นางจันทร์แรม  ร่าเริง ประธาน  
14. คุ้มเจริญสุข นางน้้าเพชร  พุธโท ประธาน  
15. คุ้มทานตะวัน นายสังวาลย์  เต็มรินทร์ ประธาน  
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จุดเด่นของหมู่บ้าน 

1. การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
2. ผู้น้ามีความเข้มแข็ง 
3. มีวัดน้้าปึง 
4. มีพระธาตุปสาโท 
5. กลุ่มออมทรัพย์ 
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 
7. กลุ่มมะม่วงหิมพานต์ 
8. มีประปาหอถังสูงใช้ในหมู่บ้าน 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
1. ไม่มีน้้าเพ่ือการเกษตร 
2. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากิน 
3. ถนนเข้าท่ีท้ากินไม่สะดวก 
4. อยากให้หน่วยงานของรัฐตัดถนนจาก ม. 1  ถึง ม. 6 (สายห้วยไม้ห่าง) 
5. เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แต่ไม่มีผู้ช่วย  ผ.ร.ส. 

โอกาสและช่องทางในการพัฒนา 
 1.  พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 
 2.  พัฒนาวัดน้้าปึงให้เป็นแหล่งรวมพลังศรัทธาของชาว อ้าเภอท่าปลา  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน 
1. ภัยแล้ง 
2. ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
3. ขาดแหล่งน้้าในการเกษตร 
4. ถนนเข้าหมู่  1  เป็นทางตัน 

ทิศทางในการพัฒนา 
1. ชุมชนมีความสามัคคีสิ่งต่างๆ จะท้าลุล่วงไปด้วยดี 
2. ผู้น้ามีความเข้มแข็ง 
3. ก่อสร้างถนนจาก  หมู่ที่  1  ถึงหมู่ที่  6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 3.ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปปัญหาจากข้อมูลที่มอียู่และจากเวทีประชาคม 

1. ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม 
2. ฤดูแล้งขาดน้้าในการท้าการเกษตร 
3. ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 
4. ถนนเข้าท่ีดินท้ากินไม่สะดวก (บางสายใช้การไม่ได้เลย) 

 
ข้อมูลปัญหาชุมชนขั้นพื้นฐาน 

1. ขาดแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  หรือแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
3. ผลผลิตจากการท้าไร่ตกต่้า  ขาดตลาดรองรับ 
4. ประชากรว่างงานในฤดูเว้นว่างจากอาชีพหลัก 
5. ต้นทุนการผลิต  (น้้ามัน ปุ๋ย ฯลฯ)  มีราคาสูง 
6. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน 
7. ขาดท่ีดินท้ากิน  ที่ดินท้ากินไม่เพียงพอ 
8. ประชาชนขาดจิตส้านึกร่วมในการพัฒนา 
9. อยากให้หน่วยงานของรัฐขุดลอกล้าห้วยให้ลึกและใหญ่กว่าเดิม ฯลฯ 
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สาเหตุ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
1. ขาดแหล่งน้้าเพ่ือ

การเกษตรหรือแหล่งน้้า
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 

-  แหล่งน้้าล้าห้วย ไม่พอ
ท้าการเกษตร ฤดูแล้ง 
-  บ่อบาดาล  มีจ้านวน
น้อยไม่เพียงพอ 

- ขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่
ท้าการเกษตรจ้านวน 3 จุด 
-  สร้างฝายน้้าล้น  1 แห่ง 
-  สร้างน้้านบกั้นน้้า  2 แห่ง 
-  สร้างแหล่งเก็บน้้าขนาด
กลาง 

ของบประมาณขุด
เจาะบ่อบาดาล
จากจุด  3 จุดเป็น  
6 จุด เพ่ือที่
ชาวบ้านจะได้มีน้้า
ใช้ในหน้าแล้ง 

2. ขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ - ประชาชนขาดความรู้
ความสามารถในการท้า
อาชีพเสริม 
-  ขาดการส่งเสริม
สนับสนุน 

-  ให้การอบรมในรูปกลุ่ม
ด้านอาชีพที่เหมาะกับพ้ืนที่
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ขอวิทยากรวัสดุ
ฝึก 

3. ผลผลิตจากการท้าไร่ตกต่้า - ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
เกษตร 
- ขากการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 

- ปรับปรุง/พัฒนาการผลิต
พืชแนวใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง
เหมาะกับพืชที่มีตลาด
รองรับ 
- ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

ขอวิทยากรวัสดุ
ฝึก 

4. ประชาชนขาดจิตส้านึก
ร่วมในการพัฒนา 

- เพราะขาดอาชีพเสริมต่าง
มีฐานะยากจนการมีส่วน
ร่วมกับหมู่บ้านจึงน้อย 
- ไม่ได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมจิตส้านึกเพ่ือ
สาธารณะ 

- จัดการอบรม/ประชุมเพ่ิม
จิตส้านึกในหลักสูตรต่างๆ 
เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา 
- เพ่ิมทักษะ/ความรู้โดย
พบปะส่วนตัว 
- ตั้งกฎระเบียบหมู่บ้าน 

 

5. ประชาชนว่างงานในฤดู
เว้นว่างจากอาชีพหลัก 

- ขาดการอบรม/เพ่ิม
ความรู้ด้านอาชีพ 
-  ขาดการฝึกอาชีพเสริม 

-  ให้อบรม/ฝึกอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และมีตลาดรองรับ 

- ขอวิทยากรวัสดุ
ฝึก 
- ไปดูงาน 
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สาเหตุ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(เชื่อมโยงกับปัญหาทุกปัญหาของครัวเรือน กลุ่ม  ชุมชนภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข หมายเหตุ 
6. ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง - เป็นเพราะปัจจัยจาก

ภายนอก เช่น น้้ามันแพง 
วัสดุราคาสูง ค่าขนส่งเพ่ิม 
ฯลฯ 

- ส่งเสริม/สนับสนุนการลด
ต้นทุนการผลิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ท้า
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ รณรงค์
การลดใช้สารเคมี ใช้วัตถุดิบ
ที่หาได้ในท้องถิ่น 

 

7. ขาดท่ีดินท้ากิน/ที่ดินท้า
กินไม่เพียงพอ 

-  ประชาชนมีฐานะยากจน 
-  อยู่ในพื้นท่ีปุาสงวนหรือ
ที่ของรัฐ ฯลฯ 

- ปรับปรุง/พัฒนาที่ดินหรือ
ใช้ที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (ทฤษฎีใหม่) โดย
ปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
-  หาอาชีพใหม่แทนอาชีพ
ท้าการเกษตร (ใช้ที่ดิน) 

 

8. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้า
กิน 

- ประชาชนอยู่ในท่ีของรัฐ
มานานแล้ว 

- ภาครัฐต้องมีแนวทางออก
เอกสารสิทธิ์ให้ผู้ใช้ที่ดินท้า
กินจริงโดยยึดถือครัวเรือน
นั้นต้องด้าเนินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1  ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 จัดเวรยามรักษาความสงบใน

หมู่บ้าน คณะกรรมการคุม้เป็น
แกนน้า (ตามสถานการณ์) 

เพื่อรักษาความสงบ
ปูองกันอุบัติเหตุ/ยา
เสพติด 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 
เทศบาล./

ปปส. 
   

2 โครงการปูองกัน ควบคุมปญัหายา
เสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 
เทศบาล./

ปปส. 
   

3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปูองกันอุบัติเหตุ/ยา
เสพติดบนท้องถนน/ใน
หมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

5,000 
เทศบาล./

ปปส. 
   

4 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบในจดุเสี่ยงอันตรายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ  

3 จุด 10,000 
เทศบาล./

ปปส. 
   

5 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต้าบล 
จริม 

เพื่อสร้างความสามัคค ี
ใช้เวลาว่าง/ออกก้าลัง
กาย 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 
เทศบาล/
หมู่บ้าน 

   

6 จัดประกวดครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างความสามัคค ี ทุก
ครัวเรือน 

25,000 หมู่บ้าน    

7 โครงการจดัสวสัดิการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คร.ยากจน 10,000 เทศบาล    

8 ส่งเสริมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

1 กลุ่ม 10,000 
เทศบาล/
หมู่บ้าน 

   

9 จัดอบรมวิชาชีพให้แก่เยาวชน ให้เยาวชนมีงานท้า 1 กลุ่ม 10,000 เทศบาล    
10 กิจกรรมออกก้าลังกาย  

(เต้นแอโรบิก) 
ส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

30  คน - หมู่บ้าน    

11 โครงการรณรงค์ก้าจัดลูกน้้า/
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ทุก
ครัวเรือน 

10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

12 โครงการปชช.บริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารปลอดภยั 

ร้านค้าใน
หมู่บ้าน 

3,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

13 โครงการเฝูาระวังการโภชนาการ แก้ไขเด็กขาด
สารอาหารและเด็กอ้วน 

เด็กอาย0ุ-
72 เดือน 

2,000 
รพ.สต./
เทศบาล 

   

14 โครงการคดักรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหติ 

ให้ประชาชนไดร้ับการ
ตรวจเบาหวาน 

คนอายุ 40  
ปีขึ้นไป 

10,000 
รพ.สต./
เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1  ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
15 ให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก โรค

ไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่  โรค
อหิวาตกโรค 

ลดอัตราการปุวย 
ทุก

ครัวเรือน 
5,000 

รพ.สต./
เทศบาล    

16 ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูล ข่าวสาร 

หมู่ที่  1 50,000 
เทศบาล/ 
การไฟฟูา 

   

17 โครงการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพื่อใหป้ระชาชนเกิด
ความปรองดอง
สมานฉันท์ในหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเริอน - เทศบาล    

18 โครงการสืบสานพระราชปฏิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมให้แกส่ตรี
ในหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเริอน 5,000 เทศบาล    

19 โครงการสานต่อควบคมุการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขาดสารไอโอดีน 

ทุก
ครัวเริอน 

5,000 เทศบาล    

20 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) 
To Be Numberone 

เพือรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้กับวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเริอน 

10,000 เทศบาล 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง  2  กิโลเมตร 

เพื่อให้สามารถ
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

1  แห่ง 2,000,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

2 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ที่ดิน
ท้ากินสายข้างวัดน้้าปึง  ระยะทาง  
1,500  เมตร 

เพื่อให้สามารถ
เดินทางสะดวก หมู่ที่  1 200,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1 แห่ง 
 

300,000 
เทศบาล/
อบจ.    

4 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ถนนเข้าสู่ที่ดินท้ากิน  สายข้าง
โรงเรียนนคิมฯสงเคราะห์ 5 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

เพื่อการสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 1 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

5 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ถนนเข้าสู่ที่ดินท้ากินสายข้างบ้าน
ผู้ช่วยสนั่น  ระยะทาง  1,000  
เมตร 

เพื่อการสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  1 300,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

6 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปดิ
สองข้างทางถนนสายยืนกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

เพื่อปูองกันการ
เกิดน้้าท่วม 

หมู่ที่  1 1,000,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

7 ปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ดินท้ากิน ผัง 
40 ซอยบ้านนายสังวาล 
ระยะทาง 500 เมตร 

เพื่อการสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  1 50,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

8 ปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ดินท้ากิน 
สายห้วยไม้ห่าง ระยะทาง 650 
เมตร 

เพื่อการสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  1 100,000- 
เทศบาล/

อบจ. 
   

9 ล้อมรั้วรอบสระเรยีงหินท้าบันได
ลงสระ ผัง 40 

 
หมู่ที่  1 100,000 

เทศบาล/
อบจ. 

   

10 โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัง 40 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
หมู่ที่  1 150,000 

เทศบาล/
อบจ. 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

ขนาดกว้าง 0.50 ลึก 0.50 
เซนติเมตร ความยาว 150 เมตร 
หลังบ้านนายชาตรี  ศรีเขื่อนแก้ว 

เพื่อปูองกันการ
เกิดน้้าท่วม 

หมู่ที่  1 100,000 เทศบาล    

12 โครงการขยายไฟฟูาส่องข้างถนน
ในหมูที่ 1 ต.จริม  

เพื่อการสญัจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จ้านวน 
10 จุด 

100,000 เทศบาล    

13 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เพื่อจัด
กิจกรรม (โต๊ะ เก้าอ้ี ถ้วย จาน 
เต้นท์ ) 

เพื่อมีครุภณัฑ์
ส้าหรับใช้ใน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

1 ชุด 100,000 
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา 

   

14 โครงการวางท่อส่งน้้าจากอ่าง
แก้มลิงหมู่ที่ 3-หมู่ที่4โรงสูบ
น้้าวัดห้วยตาใต้มาหมู่ท่ี1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

หมู่ที่  1 5,000,000 เทศบาล    

15 โครงการขุดลอกขยายหน้า
ฝายพร้อมเรียงหินใกล้บ้าน
นายสังเวียน มณีจร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับอุปโภค
บริโภค หมู่ที่  1 50,000 เทศบาล    

16 โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 6 เมตร 

เพื่อให้มีห้อง
ส้าหรับเก็บของ หมู่ที่ 1 100,000 

กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา 

   

17 โครงการก่อสร้างลานตาก
เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 
เมตร ยาว 60 เมตร 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส้าหรับตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ลานตาก
กว้าง 30 

เมตร  ยาว 
60 เมตร 

100,000 
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา 

   

18 โครงการต่อเติมหลังคาครอบ
ระบบประปาหอถังสูง ม.1 

เพือปูองกันมูลนก
ถ่ายลงไปในถังเก็บ
น้้าระบบประปา
ของหมู่บ้าน 
 

1 หลัง 100,000 
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา/
เทศบาล 

   

19 โครงการขุดสระน้้าหลังบ้าน สท.
ทองวัน มณีจร 

เพื่อให้แหล่งเก็บ
ของหมู่บ้าน 1 แห่ง 500,000 

กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา/
เทศบาล 

   

20 โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง
หลังบ้านนางสีพร  นะถา 

เพื่อให้แหล่งเก็บ
ของหมู่บ้าน 1 แห่ง 3,000,000 

กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา/
เทศบาล 

   

21 โครงการขุดลอกสระน้้า ม.1 เพื่อให้แหล่งเก็บ
ของหมู่บ้าน 

กว้าง 40 
เมตร ยาว 
80 เมตร 

 
กองทุนรอบ
โรงไฟฟูา/
เทศบาล 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
23 โครงการก่อสร้างศาลาธรรม

สังเวช วัดน้้าปึง ม.1 
เพื่อให้มีศาลา
ธรรมสังเวชในการ
ด้าเนินการ
ฌาปนกิจภายใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

24 โครงการก่อสร้างราวสะพานหน้า
บ้านนายอยู่ พรมเสน 

เพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

1 แห่ง 500,000 
เทศบาล/

อบจ. 
   

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 
1 ซอยห้วยไม้ห่าง ระยะทาง 650 
เมตร กว้าง4.00 เมตร 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

ระยะทาง 
650 เมตร
กว้าง 4 
เมตร 

104,000  
เทศบาล/

อบจ. 
   

26 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้้า 
ขนาด 4.50 ยาว 5.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร พร้อมวางระบบท่อส่ง
น้้า บริเวณบ้านนายเลย จรรยา
นะ 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บ
น้้าของหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ถังเก็บน้้า
ขนาด 
4.50 

เมตร ยาว 
5.00 

เมตร สูง 
3.00เมตร 

400,000 
เทศบาล/

อบจ. 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว 

กินได ้
ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง 

ทุกครัวเรือน - -    

2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคผักท่ีปลอด
สารพิษ 

ทุกครัวเรือน - -    

3 โครงการส่งเสริมการเลีย้งโค 
พันธุ์ดี 

ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
อาชีพ 

1  กลุ่ม 100,000 
เทศบาล
,เกษตร 

   

4 ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้้าว้า ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

5 ส่งเสริมปลูกมะม่วงหมิพานต ์ ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

6 ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง เหด็
นางฟูา 

ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

1  กลุ่ม 20,000 
เทศบาล/
เกษตร 

   

7 ฝึกอบรมท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคม ี 1  กลุ่ม 20,000 เทศบาล    
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แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

 ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ส่งเสริมการท้ากิจกรรมในวันส้าคญั

ทางศาสนา 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

 ทุกครัวเรือน - -    

2 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด้าเนินชีวิต 

 ทุกครัวเรือน - -    

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อกิจกรรมร่วมกัน  ปีละ  1  
ครั้ง 

5,000 หมู่บ้าน    

4 จัดประเพณสีงกรานต์ รดน้้าดา้หัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

 ปีละ  1  
ครั้ง 

10,000 หมู่บ้าน    

5 จัดงานประเพณลีอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

 ปีละ  1  
ครั้ง 

5,000 หมู่บ้าน    

6 จัดงานท้าบุญกลางบ้าน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและสร้าง
ความสามัคคีใน
หมู่บ้าน 

 ปีละ  1  
ครั้ง 

10,000 หมู่บ้าน    

7 จัดกิจกรรมวันพัฒนา เพื่อสร้างความสามัคคี
และปลุกจิตส้านึก
ให้แก่เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - -    

8 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อสร้างความสามัคคี
และปลุกจิตส้านึก
ให้แก่เยาวชน 

ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน    

9 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อปลุกจิตส้านึกให้
เยาวชนรักพ่อให้มากๆ ทุกครัวเรือน - หมู่บ้าน   

 
 

 
10 ร่วมท้าบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่ออนุรักษ์ประเพณ ี ทุกครัวเรือน - -    
11 งดดื่มสรุาในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปลอดอบายมุข ทุกครัวเรือน - -    
12 โครงการรวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสืบสานภูมิปญัญา

ไทย 
ทุกครัวเรือน - -    

13 รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เป็นตัวอย่างเยาวชน ทุกครัวเรือน - -    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน(ปลูกไม้

ดอกไม้ประดับ)  ตดิตั้งปูาย
ครัวเรือน 

เพื่อสร้างชุมชนให ้
น่าอยู่ 

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

2 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
ส้าคัญและโอกาสตา่งๆ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตสิร้างความ
สามัคค ี

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

3 โครงการคดัแยกขยะในครัวเรือน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุก
ครัวเรือน 

- -    

4 โครงการธนาคารขยะเพื่อให้
ประชาชนไดม้ีรายไดม้ีรายไดเ้สริม
จากสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
ประชาชน 

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563 
บ้านปากดง  หมู่ที่  1   ต าบลจริม   อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรม 

ท าเอง ท าร่วม ท าให ้

1 
จัดประชุมประจา้เดือน ข่าวสารและร่วมกัน

พัฒนา 
ทุก

ครัวเรือน 
- -    

2 
โครงการจดัท้าปูายช่ือครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้

พัฒนาบ้านเรือนให้อยู ่
ทุก

ครัวเรือน 
- -    

3 
ทบทวนกฎระเบียบของหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนใน

หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

4 
โครงการพัฒนาคุม้สัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนใน

หมู่บ้านได้ร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน 

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

5 
ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 
และต่อต้านการซื้อเสียง 

งดการขายสิทธิ/์ซื้อ
เสียง 

ทุก
ครัวเรือน 

- -    

 
 
 

 


